ФОРМА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРУШЕННЯ ЕТИЧНИХ
НОРМ І ПРАВИЛ ДІЛОВОЇ ПОВЕДІНКИ
Компанія Otis пропонує співробітникам і третім сторонам різні канали, за якими можна повідомити про
проблеми та поділитися підозрами або фактами щодо порушень. Цю форму призначено для спрощення
конфіденційного спілкування.
Обов’язкова інформація:
Ця інформація потрібна, щоб направити ваше звернення відповідному менеджеру.
Назва компанії:
______________________________________
Місто, у якому ви працюєте:
______________________________________
Штат, у якому ви працюєте:
______________________________________
Країна або регіон, у якому ви працюєте:
______________________________________
Дата:
______________________________________
Поставте тут позначку, якщо ви не є співробітником компанії Otis.
Застереження. Не надсилайте технічні дані, обмін якими може регулюватися нормами експортного
контролю будь-якої країни або території.
Укажіть інформацію, про яку хочете повідомити:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(Якщо потрібно, долучіть додаткові сторінки)
Необов’язкова інформація:
Якщо ви хочете отримати відповідь на цю заяву, надайте контактну інформацію та зручний спосіб зв’язку з
вами. Щоб не розкривати вашу особистість, відповідь не буде надіслано на ваше місце роботи.
П.І.Б.:
Домашня адреса:
Місто:
Штат:
Країна або регіон:
Поштовий індекс:
Домашній номер телефону:
Номер мобільного телефону:
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Електронна пошта:

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАНАЛИ ДЛЯ ПОВІДОМЛЕНЬ
В основі дотримання абсолютних цінностей компанії Otis – етики, безпеки та якості – лежить прагнення всіх її співробітників
чинити правильно, вчасно ставити запитання та повідомляти про проблеми. Якщо співробітник не впевнений, як слід діяти, він
завжди може скористатися довідковими матеріалами. Співробітники можуть повідомляти про проблеми своїх керівників і
менеджерів, фахівців із питань етичних норм і правил ділової поведінки, а також співробітників юридичних і кадрових підрозділів.
Співробітники мають відчувати себе впевнено, повідомляючи про проблеми, і зобов’язані доповідати про факти або підозри щодо
порушень або злочинів. Компанія Otis забороняє переслідування людей, які сумлінно повідомляють про підозри щодо злочинів або
беруть участь у їх розслідуванні. Компанія Otis гарантує, що люди, які хочуть повідомити про проблему, факти або підозри щодо
злочину, можуть робити це, не боячись помсти.
Компанія Otis вважає, що робоча атмосфера має бути відкритою, чесною й такою, у якій співробітники мають можливість повідомити
про проблеми. Однак, виникають ситуації, коли людина хоче висловити занепокоєння або повідомити про проблему анонімно. Для
цього можна скористатися наведеними нижче каналами зв’язку.
Надіслати цю форму
•

Ця форма є альтернативним способом зв’язку з відділом загальних етичних норм і правил ділової поведінки й керівництвом
компанії Otis для повідомлення про проблеми, пов’язані з роботою компанії, порушеннями етичних норм і правил ділової
поведінки (окрім проблем, що регулюються положеннями колективного договору або обмежені чинним законодавством). Ви
можете надіслати цю форму анонімно, не розкриваючи свого імені.
•
Заповніть цю форму своєю мовою й надішліть її на адресу, указану на зворотному боці. За потреби ми скористаємося
сторонніми послугами, щоб перекласти ваше повідомлення.
•
Фахівці відділу загальних етичних норм і правил ділової поведінки компанії Otis розглянуть ваше повідомлення й проведуть
належне розслідування проблеми. Якщо ви вказали контактну інформацію, вам буде надано відповідь.
Надіслати електронне повідомлення
Якщо ви не хочете надсилати цю форму поштою, то можете анонімно повідомити про проблему через Інтернет, натиснувши тут.
Відповідні вказівки наведено на сайті. Цей веб-сайт розміщено в системі стороннього постачальника, а не компанії Otis, а
передачу даних на сайт і з нього зашифровано й захищено. Повідомлення про проблеми, що надсилаються за допомогою цього
каналу зв’язку, будуть передані фахівцям відділу етичних норм і правил ділової поведінки компанії Otis, які розглянуть їх і
проведуть належні розслідування. Відповідь буде надано на зашифрованому веб-сайті, тому ви зможете анонімно переглянути її.
Повідомити через гарячу лінію
Якщо ви хочете повідомити про проблему телефоном, то можете скористатися гарячою лінією, створеною спеціально з цією
метою. Цю послугу надає сторонній сервіс, доступний цілодобово й без вихідних. За потреби буде залучено перекладачів. Якщо
ви знаходитеся в Сполучених Штатах Америки, Канаді або Пуерто-Рико, то можете зателефонувати на безкоштовний номер 1833-833-3001. Щоб зателефонувати з іншої країни, спершу введіть відповідний код прямого доступу AT&T, який можна знайти
тут. Співробітники гарячої лінії передадуть ваше повідомлення фахівцям відділу етичних норм і правил ділової поведінки
компанії Otis, які розглянуть його й проведуть належне розслідування.
Сповіщення щодо конфіденційності
Компанія Otis поважає конфіденційність особистої інформації, яку ви можете надати в цій формі. Якщо інше не передбачено
місцевим законодавством, надання особистої інформації є добровільним. Якщо вам потрібно буде розкрити свою особу, ви будете
повинні повідомити лише своє ім’я. Залежно від проблеми або запиту, ми також можемо попросити вас надати додаткову особисту
інформацію. Ви зможете самостійно вирішити, чи повідомляти її. Зверніть увагу, що якщо ви не надасте таку інформацію, у нас
можуть виникнути труднощі з відповіддю на ваше повідомлення.
Надану вами особисту інформацію буде використано лише: (1) для вирішення проблеми, про яку ви повідомили; (2) для статистики та
звітів (після вилучення всієї ідентифікаційної інформації та переведення даних на зведені); (3) у випадку продажу або передачі деяких
або всіх активів компанії Otis новому власнику; (4) якщо це вимагатиметься законом. Ви можете подати запит на доступ до особистої
інформації співробітника, яка зберігається в системі, щоб виправити, доповнити або видалити неточні або неповні дані (якщо це не
заборонено чинним законодавством). Особисту інформацію можуть використовувати або переглядати організації, дочірні компанії,
афіліати компанії Otis, відповідні урядові організації та агентства, а також постачальники послуг (якщо це дозволено або вимагається
законом, нормативним актом або постановою суду). Постачальники послуг надають компанії Otis договірні гарантії, що вони
зберігатимуть особисту інформацію співробітників відповідно до цього Сповіщення. Компанія Otis не продаватиме вашу особисту
інформацію.
Ми визнаємо законні права, надані в певних юрисдикціях (зокрема, ЄС і Каліфорнії), які зазначено в загальному Сповіщенні про
конфіденційність компанії Otis, доступному для перегляду на нашому веб-сайті.
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Зв’язок співробітників із відділом етичних норм і правил ділової поведінки (зокрема, через цю форму) регулюється Сповіщенням про
конфіденційність співробітників, доступним тут. Усі запитання стосовно цього Сповіщення та додатків до нього надсилайте в
глобальний відділ етичних норм і правил ділової поведінки компанії Otis на електронну адресу ethics@otis.com. Їх також можна
анонімно повідомити, зателефонувавши за безкоштовним номером 1-833-833-3001. Ви можете зв’язатися з нашою командою з
питань конфіденційності, написавши електронного листа на адресу privacy@otis.com. Зверніть увагу, що цей канал зв’язку не є
анонімним. Якщо ви телефонуєте не зі Сполучених Штатів Америки, Канади або Пуерто-Рико, перед зазначеним номером 1-800
введіть номер прямого доступу AT&T. Номери прямого доступу AT&T можна знайти тут.
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